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.  األعداء ترتعد فرائصھم من منتدى الفلوجة في شرم الشيخ, ﷲ أكبر
ال تعل يمـــات

< 2 1 2  من1 ص ف حة
انواع عرض الموضوع
#1
3,933 :المشاركات

أدوات الموضوع
م نذ ي و م مض ى

معتز دغمش
عضو مميز

.  األعداء ترتعد فرائصھ م من من تدى الفلوجة في شر م الش يخ, ﷲ أكبر

Thomas Hegghammer
March 2nd, 2009 | Better Know a Forum, Egypt, Operational Material, Saudi Arabia,
Yemen, tactics
As most Jihadica readers probably know, the jihadi internet is used for many things,
but not for operational planning. I have yet to come across online discussions or
instructions for concrete operations by professional militants. However, once in a
while you see amateurs proposing specific operations – “prêt a porter plots” – for
others to carry out.
One such bright idea was posted on Faloja yesterday by a member named Sabir, who
proposes that al-Qaida on the Arabian Peninsula (QAP) fire Katyusha rockets from the
Saudi shore of the Gulf of Aqaba toward Sharm al-Sheikh, where international leaders
are meeting today to raise money for the reconstruction of Gaza.
Sabir addresses his message “to Abu Basir [Nasir al-Wuhayshi], Emir of al-Qaida on
the Arabian Peninsula” and humbly presents “a small and simple operation for three
Islamic lions from the military corps under your command.” He notes that Ras
al-Shaykh Hamid on the Saudi coast is only 7-8 kilometers away from Sharm al-Shaykh,
while Katyusha rockets have a range of 10-22 kilometers. One could even use medium
or heavy mortar ****ls, which have a range of 4.9-8.2km and 10 km respectively. Having
done a certain amount of background research, Sabir includes maps, satellite pictures
and photographs from the area to illustrate his point. Unconcerned about Muslim
collateral damage, he concedes that one might not succeed in hitting the conference
venue directly, but even striking nearby will send a strong signal, as did the failed
mortar attack on UN secretary general Ban Ki Moon during the latter’s visit to Baghdad
in March 2007. Sabir also admits that “you may not have time to do it today, but you
have plenty of time in the coming days to acquire long-range missiles”.
There have been missile plots in Saudi Arabia in the past. In January 1998, Saudi
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security forces intercepted a shipment of missiles on the Yemeni-Saudi border
intended for an al-Qaida attack on the US consulate in Jidda (see p 708 of this article).
In May 2002, guards discovered empty missile tubes from a failed attack on planes
taking off from the Prince Sultan Airbase. The missiles from the latter attack had been
acquired in Yemen, and they were allegedly from the same batch as those used in the
Mombasa attack later the same year.
Still, Sabir’s idea is completely off the wall. Katyushas have never been found on the
Arabian Peninsula, the QAP is currently holed up in Yemen, and it takes more than a
few days to plan an operation like this. Moreover, as other forum members dryly note
in their comments, the idea is useless the moment you post it on online for all the
intelligence services in the world to see.
The posting is nevertheless interesting, first of all because it is unusually specific and
shows that we cannot completely dismiss the Internet’s potential as an arena for
operational brainstorming. At the same time, it illustrates the lack of military know-how
of many online jihadists. In much of the forum material, there is a spectacular
disconnection between intention and capability. Unfortunately, the haute couture of
terrorism is prepared behind closed doors.
******** (Arabic): 03-01-09-military-plan-for-qap

ﷲ اكبر و الحمد والمنة
__________________

#2

م نذ ي و م مض ى

203 :المشاركات

مضاد علوج
عضو مشارك

الموضوع يتحدث عن موضوع الرسالة الموجھة المير القاعدة في الجزيرة
بخصوص مؤتمر شرم الشيخ والقادة المجتمعون ھناك
وتحدث تفصيال عن ما ورد في الموضوع الرسالة
وھو لالخ صابر ارعبتھم باصابر
ورابط الموضوع ھنا
http://www.al-faloja.info/vb/showthread.php?t=49889

#3
(  أھلھا يذوقون الذل كل يوم ) أرض الكنانة المحتلة..  أرض:الدولة
1,867 :المشاركات

م نذ ي و م مض ى

أبو عمر المصري
عضو مميز
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ﷲ أكبر و الحمد
دخلت التاريخ يا عم صابر ) ابتسامة (
__________________
أرى األحبة من دنيايا قد رحلوا.:.الى الجنان في خضرائھا نزلوا
أرى الصحاب حولي وقد ھجروا.:.دنيا المتاعب من أكدارھا رحلوا
يا رب اخواني باعوا نفوسھم.:.لرفعة الدين من أجله قتلوا
اللھم ألحقنا بھم في عليين غير مفتونين يا رب العالمين
رجاء أيھا األحبة المرابطون  ..ال تتركونا دون وداع

م نذ ي و م مض ى

مضاد علوج

#4
المشاركات203 :

عضو مشارك

ترجمة من جوجل
توماس Hegghammer
مارس  | 2nd ، 2009تعرف على أفضل منتدى  ،ومصر  ،والتنفيذية للمواد  ،والمملكة العربية السعودية  ،واليمن  ،وتكتيكات
ألن معظم القراء على االرجح تعرف  ، Jihadicaوالجھادية على اإلنترنت وتستخدم ألشياء كثيرة  ،ولكن ليس للتخطيط العمليات.
أنا لم يأت بعد المناقشات عبر اإلنترنت أو تعليمات محددة للعمليات من جانب المسلحين المھنية .ولكن  ،مرة واحدة في الوقت الذي
تراه ھواة تقترح عمليات محددة  prêt" --عتال مؤامرات"  --لآلخرين للقيام بھا.
مشرقة واحدة من ھذه الفكرة على  Falojaامس عضو اسمه صابر  ،الذي يقترح على القاعدة في شبه الجزيرة العربية )(QAP
بإطالق صواريخ كاتيوشا من السعودية شاطئ خليج العقبة في اتجاه شرم الشيخ  ،حيث القادة الدوليين اليوم اجتماع لجمع االموال
العادة اعمار غزة.
صابر يعالج رسالته "إلى أبو ] Basirناصر  ، [Wuhayshiأمير تنظيم القاعدة على شبه الجزيرة العربية" ويعرض بتواضع
"صغيرة وبسيطة وعملية لمدة ثالثة االسالمي االسود من فيالق الجيش في ظل قيادتكم القيادة ".مشيرا الى أن رأس الشيخ حميد
على الساحل السعودي ليست سوى  8-7كم من شرم الشيخ  ،في حين أن لديھا صواريخ كاتيوشا مجموعة من  22-10كم .واحدة
حتى يمكن استخدام مدافع ھاون ثقيلة أو متوسطة **** ليرة سورية  ،وھي مجموعة من  8.2km - 4.9و  10كيلومترا على
التوالي .وبعد القيام بقدر معين من خلفية البحث  ،وصابر ويتضمن خرائط وصورا فوتوغرافية وصور األقمار االصطناعية من
منطقة لتوضيح وجھة نظره .ال تبالي المسلمين األضرار الجانبية  ،بأن واحدة قد ال ينجح في لتصل إلى مكان انعقاد المؤتمر
مباشرة  ،ولكن حتى ضرب القريب سوف ترسل إشارة قوية  ،على غرار فشل ھجوم بقذائف الھاون على االمين العام لالمم المتحدة
بان كي مون خالل زيارة األخير ل بغداد في آذار  /مارس  .2007كما اعترف صابر أنه "ال يجوز لك متسع من الوقت لنفعل ذلك
اليوم  ،ولكن لديك الكثير من الوقت في األيام المقبلة للحصول على صواريخ بعيدة المدى".
كانت ھناك قطع للصواريخ في المملكة العربية السعودية في الماضي .في كانون الثاني  /يناير  ، 1998وقوات االمن السعودية
اعترضت شحنة من الصواريخ على الحدود السعودية اليمنية لتنظيم القاعدة في الھجوم على القنصلية االميركية في جدة )انظر ع
 708من ھذه المادة( .في أيار  /مايو  ، 2002اكتشف حراس القذائف الفارغة أنابيب من ھجوم فاشل على طائرة تقلع من قاعدة
األمير سلطان الجوية .الصواريخ من ھذا الھجوم قد تم الحصول عليھا في اليمن  ،ويزعم أنھم من نفس الدفعة التي استخدمت في
ھجوم مومباسا في وقت الحق من نفس العام.
ومع ذلك  ،صابر فكرة تماما قبالة الحائط .صواريخ الكاتيوشا لم يتم العثور على شبه الجزيرة العربية  ،و QAPيتحصنون حاليا في
اليمن  ،ويستغرق اكثر من بضعة ايام للتخطيط لعملية من ھذا القبيل .وعالوة على ذلك  ،وغيرھا من اعضاء المنتدى علما مجفف
في تعليقاتھا  ،فإن فكرة ال جدوى من ھذه اللحظة لك وظيفة على االنترنت لجميع أجھزة المخابرات في العالم أن يرى.
نشر لالھتمام مع ذلك  ،أوال وقبل كل شيء ألنھا غير معتادة محددة وتبين أنه ال يمكننا فصل كامل إمكانات شبكة االنترنت باعتبارھا
ساحة لتبادل األفكار التنفيذية .وفي الوقت ذاته  ،فإنه يدل على عدم الدراية العسكرية لكثير من الجھاديين على االنترنت .في الكثير
من مواد ھذا المنتدى  ،ثمة انفصام بين مذھلة النية والقدرة .ولألسف  ،فإن تصميم أزياء ھوت مستعدة لإلرھاب وراء األبواب
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المغلقة.
******** )عربي(  - 09 - 01 - 03 :الجيش خطة لqap
ﷲ اكبر و الحمد والمنة

#5

م نذ ي و م مض ى

المشاركات450 :

الشيخ
عضو مجتھد

اقتبا س:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو عمر المصري

ﷲ أكبر و

الحمد

دخلت التاريخ يا عم صابر ) ابتسامة (

دير بالك على حالك يا اخى صابر موضوع خطير ارجف ارجل العدو

م نذ ي و م مض ى

السليقي

#6
المشاركات150 :

عضو مشارك

ﷲ أكبر و الحمد
اللھم ألق في قلوبھم الضعف والخوف
اللھم زلزلھم ودمرھم تدميرا

م نذ ي و م مض ى

معتز دغمش

#7
المشاركات3,933 :

عضو مميز

ﷲ اكبر و الحمد والمنة
__________________

م نذ ي و م مض ى

شنشال االمة
عضو مجتھد
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المشاركات609 :
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اللھم شتت شملھم وانصر المجاھدين عليھم

م نذ ي و م مض ى

رحيق

#9
المشاركات191 :

عضو مشارك

رجاء من االخوة باالدارة
رفع حرف واو العطف التى وردت فى عنوان الموضوع
بين لفظ الجالله ﷲ وكلمة أكبر .
فحرف الواو بينھما يفيد تثنية وعطف أكبر على ﷲ
اى ببساطة فھناك ﷲ وھناك أخر ھو أكبر من ﷲ وتعالى ﷲ عن ذلك علوا كبيرا
.
فرجاء من االدارة االلتفات لھذا .
م نذ ي و م مض ى

معتز دغمش

#10
المشاركات3,933 :

عضو مميز

اخي رحيق بارك ﷲ فيك علي االنتباه
لكن الم يلفت نظرك الموضوع وھل له اھمية عندك
__________________

م نذ ي و م مض ى

حفيد الحسين

#11
المشاركات2,503 :

عضو متألق

ﷲ أكبر و الحمد

م نذ ي و م مض ى
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المشاركات2,503 :

حفيد الحسين
عضو متألق

was posted on Faloja yesterday by a member named Sabir

#13

م نذ ي و م مض ى

المشاركات474 :

عاشق القاعدة
عضو مجتھد

ﷲ أكبر و الحمد
اللھم ألق في قلوبھم الضعف والخوف
اللھم زلزلھم ودمرھم تدميرا

#14

م نذ ي و م مض ى

المشاركات2,503 :

حفيد الحسين
عضو متألق

ﷲ أكبر و الحمد

#15

م نذ ي و م مض ى

الدولة :دولة العراق اإلسالمية
المشاركات46 :

أسد عربي
عض و

ﷲ أكبر و الحمد

ص ف حة  1من < 2 1 2

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «
تعل يمات المشاركة
ال
ال
ال
ال

تس تط يع إضافة مواضيع جديدة
تس تط يع الرد على المواضيع
تس تط يع إرفاق مل فات
تس تط يع تعديل مشاركاتك

 BB code isم تاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [ IMGم تاحة
كود  HTMLمعطلة

3/6/2009 9:41 AM

االن تقال السريع

6 of 7

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=50390

ﷲ أكبر  ,األعداء ترتعد فرائصھم من منتدى الفلوجة في شرم الشيخ  - .منتديات الفلوجة اإلسالمية

الساعة اآلن .PM 05:13

االتصال ب نا  -م نتديات الفلوجة اإلسالم ية  -األرشيف  -األعلى

Powered by vBulletin® Version 3.7.1, Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

3/6/2009 9:41 AM

7 of 7

